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Podzimní a zimní sezóna z pohledu Romana Vojtka

Co nového a zajímavého chystáte na podzim 2012 - v divadle, televizi?
Kde Vás budeme moci od září opět sledovat?
„Práce je naštěstí hodně! Právě v těchto dnech jsme začali natáčet poslední 
sérii seriálu Vyprávěj, která nás zavede do let devadesátých. Na divadelním 
repertoáru mám čtyři muzikály, jeden v Plzni, jeden v Brně a dva v Praze. 
Ostatní volný čas chci věnovat rodině a hlavně mé dvouleté Editce.“

Plánujete zimní dovolenou? 
Dáváte přednost českým horám, nebo alpskému lyžování?
„Mám rád obojí. Máme takový malý byt kousek od Harrachova, kam v zimě 
hodně jezdíme a vždy v březnu vyrážíme do Itálie na pořádné kopce ! Všude 
tam se neobejdeme bez pořádného funkčního oblečení, takže jednoznačně 
spoléháme na Didriksons. Oblíbila si ho již celá rodina včetně dcery Editky, 
která miluje hrátky ve sněhu a Didriksons ji zajistí dostatečnou ochranu i 
tepelný komfort bez obav maminky z nachlazení.“

Máte již nějaké plány, se kterými budete vstupovat do nového roku 2013?
„Jsem člověk, který moc neplánuje, ani si nedává žádná předsevzetí. 
Protože jak říká jedno krásné přísloví:
Chceš li pobavit PánaBoha, vyprávěj mu svoje plány :-) “

Foto Markéta Navrátilová a Didriksons1913. 
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.





WE LOVE RAIN.
BUT WE HATE TO GET WET.
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URBAN -  outdoorová móda v městském stylu 
Jak už jste zvyklí u naší městské severské módy - kromě naprosté voděodol-
nosti (včetně lepených švů), dostatečné prodyšnosti a nevšedního designu,  
nezapomínáme u každého modelu ani na řadu technických, a protože jsme 
u městské módy, tak i módních detailů. Prostě na nás je spoleh.
 
Co jistě oceníte jak u pánských i dámských modelů jsou především:

- dobře manipulovatelné zipy, snadno uchopitelné
- praktické kapsy nejen na vnější straně
- stahování obvodu i objemu kapuce
- velikost kapuce dobře chrání obličej
- stahování rukávů
- pletené manžety uvnitř konců rukávů
- stahování bundy
- poutko na pověšení bundy
- malé druky na připnutí stahovacích 
 gumek
- drobné detaily ze syntetické kůže
- propracovanou syntetickou 
 kožešinu na kapucích 
 obzvláště na modelech 
 Lester, Taylor, Lindsey, Fiona

6990 Kč

5 4

068

2

500152  FROST parka  / M - XXL
2vrstvá nepromokavá zateplená prodloužená 
bunda, 180g/m2 dutého vlákna



039060

040

121
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575307  HOWARD  /  M - XL
2vrstvý nepromokavý nezateplený ka-
bát s povrchovou Wax úpravou, délka

5
4

4990 Kč

500175  RUSSEL  /  S - XXXL
2vrstvá nepromokavá zateplená 
prodloužená bunda, 180g/m2 
dutého vlákna

2
4

5490 Kč

060

2

500172  LESTER  /  S - XXXL
2vrstvá nepromokavá zateplená 
prodloužená bunda s lesklým 
efektem, 160g/m2 dutého vlákna

2
4

4790 Kč

2

068

068

500174  BRYCE  /  S - XXL
2vrstvá nepromokavá zateplená 
bunda, 120g/m2  dutého vlákna

2
4
2

060

575226  ELWOOD  /  S - XXXL
2vrstvý nepromokavý 
nezateplený kabát

575301  GARRISON  /  S - 3XL
2vrstvá  nepromokavá 
nezateplená bunda

575313  NORBA  /  M - XXXL
2vrstvá nepromokavá 
nezateplená bunda

5
4
2

4190 Kč

060 060

5
4
2

2390 Kč

5
4
2

3490 Kč

068
121

3990 Kč

2

NEZATEPLENÉ modely



525156  PORT  /  M - XXL
PU pláštěnka s jemnou 
polyesterovou podšívkou

686

1890 Kč

592064  MASON  /  UNI
pletená čepice, dva způsoby nošení

060

590 Kč

039

592081  ROWAN  /  7 - 12
softhellové zateplené rukavice,
120g/m2 dutého vlákna

060

390 Kč

592101  FIVE  /  7 - 12
softhellové zateplené rukavice, 
80g/m2 dutého vlákna

060

590 Kč

592050  BIGLES FIVE  /  S - XL
nepromokavé zateplené rukavice,
80g/m2 dutého vlákna

060

690 Kč

Hodnota určující voděodolnost 
zátěru nebo membrány udávaná 
 v 1.000 mm/m2. Na rozdíl od 

jiných značek uvádíme minimální 
zaručenou hodnotu naměřenou po 

třech vypráních daného oděvu, platí 
u zátěrové technologie. 

PŘI KOUPI JE HODNOTA VODNÍHO 
SLOUPCE 2,5 - 3x VYŠŠÍ!

Modely mají lepené švy. 

VODNÍ SLOUPEC

PRODYŠNOST

Hodnota určující prodyšnost 
oděvu v 1000 g/m2/24 h dle 

normy ASTM E-96 BW. Čím vyšší 
hodnota, tím vyšší prodyšnost. 

Pro výsledný efekt je také 
důležité, zda jsou použity 

podlepené švy (nepodlepené švy 
přispívají prodyšnosti) a dále  

technická propracovanost oděvu  
(ventilace apod.)
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2

2

druhý způsob nošení



9URBAN | pánský

RUSSEL  zimní bunda
naprosto odolná větru i vodě, 2vrstvá, zátěrová technologie, 
lepené švy, zateplená dutým vláknem 180g/m2, obousměrný 
středový zip krytý dvojitou légou a ukončený do ochrany brady 
vůči oděru, kapuce na pevno, regulovatelný jak její obvod, 
tak i objem, v rukávech pružné manžety, stahování rukávů 
drukem, uvnitř kapsa na zip s otvorem pro sluchátka od MP3 
přehrávače a dvě síťované kapsy, stahování bundy ve spodní 
části a v pase

MASON čepice
pletená čepice s dvěma styly nošení 

ROWAN zimní softshellové rukavice
naprosto odolné větru s povrchovou úpravou vůči vodě, 
zateplení dutým vláknem 60g/m2, poutka pro snadné 
oblékání, kolem zápěstí stažení do pružné manžety, v oblasti 
dlaně mírně vyztužené



5990 Kč

040

5

4
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4790 Kč

027

2

4

007

4490 Kč

373

2

4

2

2

2

501186  TAYLOR kabát  /  36 - 42
2vrstvý nepromokavý zateplený kabát 
po kolena, 120g/m2 dutého vlákna

501193  NAOMI kabát  /  36 - 46
2vrstvý nepromokavý zateplený kabát 
po kolena, 160g/m2 dutého vlákna

501172  ELLY kabát  /  36 - 40
2vrstvý nepromokavý zateplený kabát 
po kolena, 160g/m2 dutého vlákna



060
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4790 Kč

027

2

4
2

501189  LINDSEY  /  36 - 42
2vrstvá nepromokavá prodloužená 
bunda nad kolena, 160g/m2 
dutého vlákna

3990 Kč

338

2

4
2

501187  VERONICA  /  36 - 48
2vrstvá nepromokavá prodloužená 
bunda do půli stehen, 140g/m2 
dutého vlákna

040

4490 Kč

027

2

4
2

501175  CELESTE  /  36 - 40
2vrstvá nepromokavá prodloužená 
bunda nad kolena, 140g/m2 
dutého vlákna

4390 Kč

040

2

4
2

501194  FIONA  /  36 - 46
2vrstvá nepromokavá bunda 
v délce pod zadek, 120g/m2 
dutého vlákna

065

4190 Kč

060

5

4
2

561158  THELMA  /  34 - 46
2vrstvý nepromokavý nezateplený 
kabát po kolena

040

4490 Kč

060

5

4
2

575304  LAUREN  /  36 - 42
2vrstvý nepromokavý 
nezateplený kabát do půli stehen

3490 Kč

027

5

4
2

575303  IRMA  /  36 - 46
2vrstvý nepromokavý neza-
teplený kabát do půli stehen

060

1990 Kč

027

561165  MIZZIE  /  36 - 42
PU pláštěnka s jemnou polyestero-
vou podšívkou s délkou po holínky

NEZATEPLENÉ modely



472

007
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590 Kč

065

592100  VEGA  /  UNI
pletená čepice
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TAYLOR zimní kabát
naprosto odolný větru i vodě, 2vrstvý, zátěrová technologie, 
lepené švy, zateplený dutým vláknem 120g/m2, exkluzivní 
materiál – kombinace bavlny a nylonu, obousměrný středový 
zip krytý dvojitou légou a ukončený do ochrany brady vůči 
oděru, kapuce na pevno, regulovatelný jak její obvod, tak 
i objem, exkluzivní syntetická kožešina – lze odepnout,  
v rukávech pružné manžety, stahování rukávů drukem, uvnitř 
kapsa na zip s otvorem pro sluchátka od MP3 přehrávače 
a dvě síťované kapsy, stahování bundy ve spodní části a v pase

VEGA čepice
pletená čepice s módním vzorem a střihem
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OUTDOOR kolekce
Modely určené primárně pro pobyt v přírodě, na které se můžete spolehnout 
v jakýchkoli podmínkách. Od víkendových procházek či lyžování až po náročné 
vysokohorské tůry či lezení za každého počasí. 
V nabídce máme jak více tak i méně technicky propracované modely, stačí 
si jen vybrat dle náročnosti Vašich aktivit. Pokud si nebude jisti s výběrem 
modelu, neváhejte nás nebo naše prodejce kontaktovat, rádi Vám poradíme.

5
4

575322  CRESTO  /  M - XXXL
2vrstvá nepromokavá zateplená 
bunda, 100 g/m2 dutého vlákna
se sněžným pásem

3490 Kč

135
5 4 2

575296  CRESTO EMBOSS  /  M - XXL
2vrstvá nepromokavá zateplená 
bunda, 100 g/m2 dutého vlákna
se sněžným pásem

3490 Kč

745

060

2
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15
10

576181  PULSAR  /  S - XL
3vrstvé velmi technické 
nepromokavé nezateplené  
kalhoty

4490 Kč

060

3

5
4
2

575313  NORBA  /  M - XXXL
2vrstvá technická nepromokavá 
nezateplená bunda

2390 Kč

060
135

060

363

15
10

5990 Kč

3

575309  PULSAR bunda  /  S - XL
3vrstvá velmi technická 
nepromokavá nezateplená bunda

10
5

575311  SECTION  /  S - XXL
2vrstvá technická nepromokavá neza-
teplená bunda se sněžným pásem

3990 Kč

364
060

2

5
4

576177  TERRE  /  M - XXL
2vrstvé nepromokavé zateplené  
kalhoty, 80 g/m2 dutého vlákna

2790 Kč

060

2



5
5
2

575291  FLITE  /  M - XXL
2vrstvá nepromokavá nezateplená 
bunda

2390 Kč

703 602
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5
4
2

576187  NIMBUS  /  M - XXL
2vrstvné nepromokavé 
nezateplené kalhoty

1190 Kč

060

5 548177  TIGRIS PRINT  /  S - XXXL
2vrstvý nepromokavý nezateplený set

1990 Kč

703 601

5
4

576169  NORBA  /  S - XXL
2vrstvé nepromokavé 
nezateplené  kalhoty

1290 Kč

060

574067  POLARIS  /  S - XXL
technická prošívaná větru odolná 
zateplená bunda, duté vlákno Du Pont 
Comfortmax 100g/m2, DWR úprava

3990 Kč

060

574285  CAMPO  /  S - XL
prošívaná větru odolná zateplená 
bunda, duté vlákno Du Pont 
Comfortmax 60g/m2, DWR úprava

2990 Kč

060

2

2

574055  ECHO  /  M - XXL
3vrstvá softshellová bunda 
s membránou odolnou větru, 
DWR úprava

3290 Kč

060

8
3



017138253

10 574062  SIGMA  /  M - XXXL
3vrstvá fleecová bunda s membránou 
odolnou větru, WR úprava

2690 Kč

136
017
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3

576183  KOBUK  /  M - XXL
softshellové kalhoty

2890 Kč

060

574049  FLARE  /  S - XXXL
fleecový pružný polorolák

060

1490 Kč

574064  SPICA  /  S - XXXL
celorozepínací fleecová mikina

1490 Kč

017
060

574275  VONZO  /  M - XXL
celorozepínací fleecová mikina

890 Kč

039

060

574051  MONTE  /  S - XXXL
celorozepínací fleecová mikina

890 Kč

135

007

574047  ALPI  /  S - XXL
fleecové kalhoty

060

690 Kč
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PULSAR bunda - váha: 440g (L), 390g (38) 
vodě a větru naprosto odolná 3 vrstvá, s membránou, 
lepené švy, ergonomický střih, ergonomické umístění 
předních kapes, kapuce přetažitelná přes helmu, kapuce 
stažitelná jedním tahem, vyztužený kšilt, obousměrný přední 
nepromokavý zip, podložený légou, v oblasti brady jemný 
fleece, snadno vyhrnutelné rukávy pro zvýšení ventilace, 
rukávy delší přes hřbet dlaně, stahování rukávů na suchý zip, 
v podpaží ventilace na nepromokavé obousměrné zipy, vnitřní 
kapsa na zip, uvnitř poutka pro připnutí thermal programu, 
stahování dole

PULSAR kalhoty  - váha: 420g (L), 390g (38), 
vodě a větru naprosto odolné, 3vrstvé, s membránou, 
lepené švy, ergonomický střih, celorozepínací po stranách 
voděodolné zipy ergonomicky posazené, šle odnímatelné, 
ergonomicky posazené, dodatečné stažení v pase na suchý 
zip, mírné stažení do gumy, reflexní ošetření, stažení oblasti 
lýtka na suchý zip, stažení nohavic, poutka pro přichycení 
gumek (gumky nejsou součástí kalhot), jedna přední kapsa 
na skrytý zip

CAMPO bunda - extrémně lehká -váha: 330g (L), 300g (38), 
izolace: duté vlákno Comfortmax 60g/m2, ergonomický střih, 
100% větru odolná, voděodolná úprava, stretchové panely 
pro vyšší prodyšnost a volnost pohybu, stretchové manžety 
s otvory pro palec, dvě přední kapsy na zip lze vepnout do 
bundy Pulsar, snadno sbalitelná do své vnitřní kapsy
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5
4

576192  SEGIN  /  34 - 42
2vrstvé nepromokavé zateplené 
kalhoty, 60g/m2  dutého vlákna

2990 Kč

233

2

5
4

575321  CRESTO  /  36 - 44
2vrstvá nepromokavá zateplená 
bunda, 100g/m2  dutého vlákna
se sněžným pásem

3490 Kč

371

2
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5
4

575297  CRESTO EMBOSS  /  36 - 44
2vrstvá nepromokavá zateplená 
bunda, 100g/m2  dutého vlákna

3490 Kč

746

10
5

575312  SECTION  /  34 - 42
2vrstvá technická nepromokavá 
nezateplená bunda se sněžným pásem

3990 Kč

371 362

10
5

575273  SLAB  /  36 - 44
2vrstvá technická nepromokavá bunda 
nezateplená se sněžným pásem

3290 Kč

233

5
4

575314  NORBA  /  36 - 42
2vrstvá nepromokavá 
nezateplená bunda

2390 Kč

040

2

5
5

575290  FLITE  /  36 - 44
2vrstvá nepromokavá 
nezateplená bunda

2390 Kč

623 621

2 2

22

060

576182  PULSAR  /  36 - 42
3vrstvé velmi technické 
nepromokavé nezateplené kalhoty

4490 Kč

15
10
3

575310  PULSAR  /  36 - 42
3vrstvá velmi technická nepromokavá 
nezateplená bunda

15
10

5990 Kč

060
362

3
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5
4

576170  NORBA  /  36 - 44
2vrstvé nepromokavé 
nezateplené kalhoty

1290 Kč

060
2

5
4

576188  NIMBUS  /  36 - 42
2vrstvé nepromokavé 
nezateplené kalhoty

1190 Kč

060
2

5
2

548178  TIGRIS PRINT  /  34 - 42
2vrstvý nepromokavý nezateplený set

1990 Kč

665 660

574070  POLARIS  /  36 - 42
technická prošívaná větru odolná 
zateplená bunda, duté vlákno Du Pont 
Comfortmax 100g/m2, DWR úprava

3990 Kč

233

574068  POLARIS  /  36 - 40
technická prošívaná větru odolná 
zateplená bunda, duté vlákno Du Pont 
Comfortmax 100g/m2, DWR úprava

3990 Kč

272

574297  FIELD  /  36 - 42
3vrstvá softshellová bunda 
s membránou odolnou věru, 
DWR úprava

2890 Kč

233

8
3

8 574061  SIGMA  /  36 - 46
3vrstvá fleecová bunda odolná větru, 
WR úprava

2390 Kč

204
060

3
574048  ALPI  /  34 - 42
fleecové kalhoty

690 Kč

060



23OUTDOOR | dámský

574050  FLARE  /  36 - 44
fleecový pružný polorolák

1490 Kč

060

574063  SPICA  /  36 - 42
celorozepínací fleecová mikina

1490 Kč

272

027

574052  MONTE  /  36 - 46
celorozepínací fleecová mikina

472

890 Kč

332

574274  VONZO  /  36 - 42
celorozepínací fleecová mikina

027

890 Kč

332

366 269
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592053  REVERT  /  uni
pletená oboustranná čepice

590 Kč

592102  PROBE  /  UNI
mikrofleecová čepice s větru odolnou podšívkou

290 Kč

592101  FIVE  /  7 - 12
nepromokavé zateplené rukavice

590 Kč

592051  CAMP  /  uni
čepice s membránou odolnou větru

490 Kč

060

060

062

027

027
472

060

332
269

363

253

060

269

364

2

290 Kč



25OUTDOOR | dámský

POLARIS bunda
naprosto odolná větru, povrchová úprava DWR - částečně 
odolná vodě, zateplená dutým vláknem Du Pont 
Comfortmax 100g/m2 zip podložený légou a ukončený do 
ochrany brady vůči oděru, kapuce na pevno, lze srolovat, 
regulovatelný jak její obvod, tak i objem, v rukávech pružné 
manžety s poutky přes palce, stretchové partie v podpaží 
pro volnost pohybu a zvýšení prodyšnosti, uvnitř síťovaná 
kapsa s otvorem pro sluchátka od MP3 přehrávače, 
stahování bundy ve spodní části a v pase

MONTE mikina  
sportovní střih, membrána 

PROBE čepice
lehká fleecová čepice s naprosto větru odolnou podšívkou  
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WILDERNESS kolekce
Pro rybáře, myslivce a lovce nabízíme něco nenápadného. Modely z této řady 
vynikají svým barevným provedením, které je nezbytné pro dokonalé splynutí 
s okolní přírodou. 
Naprostá voděodolnost, dostatečná prodyšnost, vysoká technická
propracovanost a zmírněná šustivost - to jsou největší přednosti této kolekce.

555003  YOUKON  /  M - XXXL
2vrstvá bunda s membránou

017

10
7
2

6490 Kč

556012  DENALI  /  M - XXXL
2vrstvé nepromokavé nezateplené 
kalhoty s membránou

3990 Kč

8
7
2

060
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10
7
2

556004  KODIAK  /  L - XXXL
2vrstvé nepromokavé nezateplené 
kalhoty s membránou

575241 SEVEN  /  M - XXL
2vrstvá nepromokavá bunda 
s membránou 

556001  CIRRUS SET  /  M - XXXL
pánský nepromokavý set z PU 
s polyesterovou podšívkou

017

3990 Kč

10
5
2

4590 Kč

068 017

1990 Kč

554006  YAKIMA  / M - XXL
3vrstvá fleecová bunda 
s membránou odolnou větru

3390 Kč

18

060

3

576183  KOBUK  /  M - XXXL
softshellové kalhoty

060

2890 Kč

017

576165  TRAIL  /  M - XXL
softshellové kalhoty

017

2990 Kč

060

574062  SIGMA  / L - XXL
3vrstvá fleecová bunda s membránou 
odolnou větru, WR úprava

2690 Kč

10 017
3

574049 FLARE  /  S - XXL
fleecový pružný polorolák

060

1490 Kč



017
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574031  SPECTRA  / M - XXL
termotriko vlna/polyester 
(25%/75%)

574041  SPECTRA  / M - XXL
termospodky vlna/polyester 
(25%/75%)

1490 Kč

068

1490 Kč

068

574051  MONTE  /  M - XXL
celorozepínací fleecová mikina

890 Kč

017

554004  SAFETY  /  S/M, L/XL, XXL/XXXL
bezpečnostní vesta

490 Kč

055

592065  TRAPPER  / S - XL
3vrstvé fleecové rukavice 
s membránou odolnou větru

990 Kč

017

592066  BARROW  / UNI
pružný pásek

060

592053  REVERT  /  uni
pletená oboustranná čepice

590 Kč

253

doplňky

450 Kč

557009  SOUTHWEST  / S - XXXL
nepromokavý PU klobouk

390 Kč

060

3



29OUTDOOR WILDERNESS

YOUKON bunda
větru a vodě naprosto odolná, 2vrstvá, membrána, lepené švy, 
oboustranný zip krytý dvojitou légou se zapínáním na druky, 
v horní části s ochranou brady proti oděru, rukávy možno na 
koncích stahovat suchými zipy, ventilace na zip po obou bocích 
bundy s možností využití jako kapsy, kapuce je odepínatelná 
s regulací jejího obvodu i objemu, kšilt je vyztužen ohebným 
drátkem pro lepší držení tvaru, šest předních kapes, malá 
kapsička na zip, dvě vnitřní kapsy na zip a jedna síťovaná, 
odepínací podložka sloužící jako sedátko v zadní části zad, 
v potřebných částech vyztužení materiálem Cordura odolným 
proti oděru

DENALI kalhoty 
větru a vodě naprosto odolné, 2vrstvé, membrána, lepené švy, 
kombinace PES, PA a bavlny, na zip krytý dvojitou légou a druk 
s háčkovým systémem, poutka pro tenčí pásek poutka pro šle, 
obvod pasu z jemného fleecu, zadek, stehna, vnitřní část kotníků 
z pevnějšího materiálu, čtyři přední kapsy-tři na zip, jedna na 
druk, jedna zadní na zip, nohavice se stahují dvěma suchými 
zipy, uvnitř nohavice háček pro zaháknutí k obuvi plus poutka pro 
gumku k uchycení pod podrážku

SPICA mikina
pružná teplá fleecová bunda, po stranách stretchové panely pro 
volnost pohybu, na koncích rukávů poutka přes palec, tři kapsy 
na zip



V kolekci Didriksons1913 najdete u větru a vodě odolných modelů buď membránovou nebo 
zátěrovou technologii chránící daný model vůči promoknutí a profouknutí v těchto provedeních:

2VRSTVÝ

3VRSTVÝ

Membrána či zátěr je nalaminován na vnější tkaninu a zevnitř je kryt volnou, 
většinou síťovanou podšívkou. Výsledný materiál je příjemný a poddajný. Ideální 
v běžných podmínkách a pro každodenní použití.   

Membrána či zátěr je nalaminován mezi vnější tkaninu a podšívku a tvoří tak  
jeden slaminovaný celek s mimořádnou odolností vůči mechanickému poškození. 
Materiál je předurčen pro použití v náročných a extrémních podmínkách. 

VOLNÁ
PODŠÍVKA

MEMBRÁNA
/ ZÁTĚR

DÉŠŤVÍTRTĚLESNÁ
VLHKOST

LAMINOVANÁ
PODŠÍVKA

MEMBRÁNA
/ ZÁTĚR

DÉŠŤVÍTRTĚLESNÁ
VLHKOST

30

Péče o oděv
Aby danému oděvu co nejdéle zůstaly vlastnosti jaké měl při jeho koupi, je nanejvýš nutné dodržovat základní pravidla:

-  neuskladňovat oděv sbalený, vlhký či mokrý po delší dobu, aby se neponičila páska, kterou jsou podlepeny švy a nebo  
aby nezačal plesnivět

-  špinavý oděv je vhodné prát ve speciálních přípravcích určených pro praní outdoorového vybavení. Tyto přípravky 
neodstraní impregnaci ve svrchní látce, na rozdíl od některých běžných pracích přípravků

- nepoužívat aviváž
-  po praní je nutné impregnaci ve svrchní látce aktivovat tepelným ošetřením – vyžehlit na nízkou teplotu, vyfénovat
-  špína, pot, četné praní a vystavení oděvu oděru způsobují opotřebení impregnace ve svrchní látce. Pokud kapky deště 

zůstávají na svrchní látce a vsakují se dovnitř, je nutné impregnaci aktivovat – žehlička, fén na nízkou teplotu a nebo 
reimpregnovat speciálním přípravkem k tomu určeným.




